Female Football Coach Gestrikland (FFC)
Nu går vi ut med inbjudan för FFC 2019
Inom fotbollen har vi alldeles för få kvinnliga tränare men vi vet att engagemanget och kunskapen finns där
ute.
Utbildningen FFC Gestrikland innehåller Tränar utbildning C, samt att ett kvinnligt nätverk skapas.
Från 2016, då den första omgången genomfördes, har nu ca: 70 st tjejer/kvinnor deltagit i FFC Gestrikland.
Målgrupp:


Kvinnliga ledare/ tränare med ambition till fortsatt utveckling av sitt ledarskap.



Kvinnliga spelare och f.d. spelare som är intresserad av att börja träna/ leda.



Projektet är även öppet för övriga kvinnliga ledare, domare och övriga roller.

Syfte:


Öka antalet kvinnliga ledare och stärka de ledare som finns idag för att kunna ta ytterligare kliv
och fortsätta utvecklas.



Med kvinnliga ledare som förebilder finns också en större möjlighet för flickspelare och
damspelare att se en framtid i andra roller än som spelare.



Behålla spelare i föreningslivet när den ”aktiva” karriären är över.

Mål med satsningen:


Få fler kvinnliga ledare/ tränare



Jämnställdhet och integration.



För att utveckla och göra flick/ dam- fotbollen mer attraktiv och därmed få våra spelare att
stanna inom fotbollen längre.



Öka antalet kvinnliga utbildningsinstruktörer i vår spelarutbildningsverksamhet.



Skapa ett kvinnligt nätverk.

Begränsat antal platser, minst 10 och max 30 deltagare för att genomföra FFC Gestrikland 2019.
Metod: Utbildning tränarutbilning C (kräver 100 % närvaro) och erfarenhetsutbyte.
Finansiering: 500kr/deltagare betalas av din förening, resterande del beviljas via Idrottslyftet.
Antal tillfällen: 2 st. tillfällen tränarutbildning C, och inbjudan till Landskamp Sverige – Tyskland 6/4 samt
föreläsning i Maj.
Vid tillfällena utöver tränarutbildning C så kommer även tidigare FFC deltagare bjudas in.
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Datum 2019:

17/2

8.30–17.00 Tränarutbilning C

9/3

8.30–17.00 Tränarutbilning C

6/4

Heldag Landskamp Sverige-Tyskland Friends Arena.

Maj

Föreläsning mer inf kommer.

Anmälan: Senast Måndag 21/1 2019 till: eva.westin@fotboll.gastidr.se
Ansvariga för Tränarutbildning C är Beien Persson 070-688 33 81 och
Anna Hall 072-233 69 80
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